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1. Apresentação
A Nutrição, como ciência de saúde, integra-se às áreas de outros profissionais de forma ativa,
compartilhando, cooperando e complementando a assistência. Desta forma, buscando
complementar os conhecimentos adquiridos na graduação e assegurando uma assistência de
qualidade aos pacientes, a Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos de Vento oferece o curso de
especialização Lato Sensu Nutrição Clínica e Hospitalar - Materno Infantil. A sua proposta é
capacitar profissionais nutricionistas para o atendimento de excelência nas áreas de estudo.
Sendo assim, este curso pretende formar profissionais com domínio técnico-científico no que se
refere ao conhecimento da área materno-infantil e da terapia nutricional em diferentes contextos
do paciente. O curso busca atender tanto à demanda de aprimoramento profissional dos
nutricionistas, quanto à necessidade de revisão permanente dos processos e das práticas
assistenciais baseados nas melhores evidências científicas

2. Objetivos do Curso
O curso está estruturado para proporcionar uma especialização sólida, integrada com as
necessidades inter, multi e transdisciplinares que a área da saúde exige face às rápidas mudanças
tecnológicas e a uma nova realidade do mercado do setor, marcado por profundas alterações em
todas as dimensões e sentidos.

2.1. Objetivos Geral
Proporcionar conhecimento aprofundado sobre nutrição materno-infantil e dietoterapia.
2.2. Objetivos Específicos
-Embasar teoricamente o aluno sobre gestação, neonatologia e pediatria básica;
- Habilitar o aluno no desenvolvimento um plano nutricional para gestantes e nutrizes;
- Qualificar técnicamente o aluno para promoção de uma terapêutica nutricional em
diferentes diagnósticos em neonatologia e pediatria.
- Fornecer experiência para uma prática profissional crítica.
- Praticar de maneira supervisionada no Hospital Moinhos de Vento, a assistência integral
voltada na gestação, neonatologia e pediatria.

3. Perfil do Egresso
Serão formados profissionais com destaque, as competências que favoreçam a sua
empregabilidade e sua carreira profissional exitosa, nos marcos da atuação compatível
com a formação em pós-graduação em nutrição clínica - materno infantil. As capacidades
de análise, discussão, elaboração, proposição e operacionalização técnica, como
nutricionista pós-graduado, devem compor o perfil profissional do egresso. Portanto, o
egresso, em suas ocupações profissionais, deve ter habilidades para analisar e formular
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proposições consistentes com os atributos esperados do nutricionista especialista. Este
tipo de profissional, oriundo da Faculdade Moinhos deve ter a preparação suficiente para
a adaptação, mobilidade e desempenho, considerando as características locais e
regionais.
4. Matriz Curricular
Disciplina
CIÊNCIA E INOVAÇÃO

CH
32

METABOLISMO DE NUTRIENTES

32

FUNDAMENTOS DA NUTRIÇÃO CLÍNICA

32

GASTRONOMIA HOSPITALAR E A JORNADA DO
PACIENTE

32

GESTAÇÃO E ALEITAMENTO MATERNO

32

PRINCÍPIOS DA NUTRIÇÃO EM NEONATOLOGIA E
PEDIATRIA

24

FISIOPATOLOGIA DO PACIENTE PEDIÁTRICO

32

DIETOTERAPIA APLICADA A PEDIATRIA

32

Professor Titular
Titulação
RENATA KOCHHANN
DOUTOR
ETIELLE PEREIRA
MESTRA
SONAGLIO
PAULA ELISA DE
ESPECIALISTA
OLIVEIRA
SAMIR QUARESMA
ESPECIALISTA
MOREIRA
CAROLINE ABUD
DOUTORA
DRUMOND COSTA
ANA CAROLINA
MESTRA
TERRAZZAN
MARIANA LOPES DE
MESTRA
BRITO
CAROLINE ABUD
DOUTORA
DRUMOND COSTA

TERAPIA NUTRICIONAL NO PACIENTE PEDIÁTRICO
32
JULIANA PALUDO
ONCOLÓGICO
MANEJO NUTRICIONAL NA PEDIATRIA
24 FRANCIELLY CRESTANI
LAURA DRESCH
OBSERVERSHIP
56
NEUMANN
360
CH Total
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MESTRA
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